č. 35 / 3. september 2021 / 25. rOčNÍK

SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 34 570 domácností
www.stksenica.sk

NOVÁ

STK + EK
PRIEMYSELNÁ 278, SENICA
0911 791 471, 034/651 39 64
0902 666 655

Navštívte našu novú
lom
STK Senica s vašim vozid

é služby
Profesionálne a kvalitn

!

rýchle
termíny
na
Speciovál
á cena

covid

68 €

63-04

NEODKLADAJTE SI
ite sa
povinnú kontrolu a vyhn
!!!
LU
VA
NÁ
A
M
TÁ
POKU

63-13
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Okná plné nápadov

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

63-0019

• slovenský výrobca s 21-ročnou tradíciou výroby
• predajne, montáž a servis na celom Slovensku
• okná v energetickej triede A
• celé okno Uw≥0,72 W/m2K
• nemecké proﬁly s 3 tesneniami, kovanie
Winkhaus
• 40 farieb a imitácií dreva
• stavebná hĺbka 71, 76 a 84 mm
• pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
• 5-ročná záruka na okná
• pozáručný servis plastových okien – všetkých
proﬁlov a kovaní

41-42

LIADOK amónny 27% - 20€/100kg
V ponuke aj doplnkové krmivá

noviny se 21-35
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redakčné slovo / služby

2

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Erika Herzáňová
0905 915 033
Silvia Lukúvková
0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková
0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (34.570 domácností)
párny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Borský Mikuláš, Borský
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty,
Moravský Svätý Ján, Rovensko,
Sekule, Smolinské, Šaštín - Stráže, Štefanov, Skalica, Dubovce,
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mokrý Háj, Petrova Ves, Popudinské
Močidľany, Radimov, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty,
Jablonica
nepárny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Cerová, Častkov, Dojč,
Hlboké, Hradište pod Vrátnom,
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské,
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov,
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brodské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov,
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
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86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

začneme žiť prítomnosťou, aj keď to
akokoľvek divne znie. Ak sa nenaučíme žiť a dôstojne, tu a teraz, darmo sú
nám sľuby o krásnej politickej a teda –
vraj – našej budúcnosti zo strany egoistov. Ak sa raz naučíme vnímať, čo je
O niekoľko dní si možno viacerí slušné, dôstojné, ľudské, až potom prípripomenú smutné výročie zo 7. sep- de aj tá správna politická voľba. Naša.
Zabúdame na to biblické - „nikdy
tembra 2011 – pri leteckom nešťastí
zomrelo 26 hráčov a realizačný tím nevieš“... Mrháme s časom, ktorý je
hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ, nám daný. Nevyužívame príležitosti,
vrátane nášho Pavla Demitru. Nastu- ktoré sú okolo nás, ale aj v nás, ľuďoch
puješ nejakú cestu, robíš si plány čo samotných. Naše bytie zabíjame a ak
na nej a čo po nej a zrazu – tma. Nič. nie zabíjame, tak ubíjame nesvármi a
Koniec.
nenávisťou, ktorú do nás zámerne zaMoja stará mama, zbožná, hlboko sievajú predstavitelia nespoločenskej
veriaca žena, vždy svojským slovní- politiky, aby sme si menej všímali ich
kom nám všetkým okolo nej pripomí- podnikanie so štátom, so stranou, s
nala: „Čo si človek predkladá, to si Pán mocou.
Boh za ric odkladá“. Inak povedané,
Nastupujeme do lietadla, v ktorom
nerozťahujme sa vo svojich nárokoch, doslova chceme obletieť celý svet a ono
potrebách, predstavách. Život je tu a pritom môže padnúť už na konci vzleteraz. My chceme mať moc a majetky tovej dráhy.
o rok, o dva, po voľbách. Celý život naSnívať je krásne a povznáša to.
šich politikov je podriadený iba tomuto Ale žiť prítomnosťou je zas dôležité,
„chceniu“. Väčšiny z nich, tej, ktorá je nadovšetko dôležité. A snažiť sa z tej
pri moci a rozhoduje. Slušných a pokor- prítomnosti vytláčať všetko
ných politikov vo výkonných funkci- zlé, neprijateľné, neakách máme pramálo. Takých, čo nemys- ceptovateľné a odsúdenia
lia iba na seba, na svoje ego, na stranu hodné. Ide predsa o nás,
a jej peniaze. Lebo si takých nevolíme. o náš život a nie o ich taAsi ich ani nechceme. Nepotrebujeme. kzvané blaho a pokoj!
Ako to v praxi potom vyzerá, vidíme
Všetko
dobré
každý deň, každú hodinu.
do začínajúcej sa
Škoda reči, to sa u nás nezmení, jesene
kým sa nezmeníme my sami. Kým ne» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

63-134

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

V Biblii nájdeme poučný odkaz, že
človek ani netuší, kedy sa priblíži
jeho koniec. „Bedlite teda, lebo neviete dňa ani hodiny“ - Evanjelium
podľa Matúša.

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE
0910 589 637

4. septembra 2005
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Výročia a udalosti

otvorenie stavby Most Apollo v Bratislave

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí
V SÚČASNEJ SITUÁCII SME PRE
NAŠICH ZÁKAZNÍKOV PRIPRAVILI
ŠPECIÁLNE ZĽAVY NA CELÝ SORTIMENT:
• OKNÁ A DVERE SALAMANDER
• ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

LETNÁAKCIA
AKCIA
LETNÁ

Najnižšie ceny Garážové brány
na okná a dvere Vonkajšie žalúzie
Zľavy na novostavby Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
www.abc-okna.sk HS Portál

NAVIAC POSKYTUJEME PRE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV BEZPEČNÚ MONTÁŽ!
okna@abc-okna.sk

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

tel.: 0948 344 401

Predaj hydiny
na ďalší chov

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

63-0075
63-01

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

41-0011
41-07

Redakcia:

Nikdy nevieš dňa ani hodiny

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

09
0907 144 225, milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

www.hydina.eu
w

Východné Slovensko

Od septembra pokračujeme s predajom
a rozvozom mládok pred znáškou.

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

63-25

Privezieme až do vášho kurníka!

noviny se 21-35
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Predávame aj kŕmne zmesi
od belgického
výrobcu Versele Laga.

41-0030

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

služby, zdravie

seniCko
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LUX JR Sobotište
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

5

ZÁRUKA

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

ROKOV

AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ
ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY
TEPLÝ
MEDZISKLENNÝ
RÁMIK
ZDARMA
Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY
ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...
41-0059

tel. 0908 702 522

INZerCIA

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0905 915 033

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

0905631871

OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

3D geometria HUNTER
Servis klimatizácie
$ Skúšobná linka bŕzd a tlmičov
Autoklampiarske a lakovnícke práce
$

$

$

41-0028

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

žalúzie · siete · rolety · roletky
roletky deň a noc · okná · dvere
zasklenie balkónov · zimné záhrady

Letná AKCIA- 20% zľava

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

41-01

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov.
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,
alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

63-87

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)

Sobotište 719

63-29

41-74

MANTAP
$ Výkopové zemné práce strojmi JCB 1CX, 3CX,
pásový otočný báger, ku každému bágru hydraulické kladivo,
všetky veľkosti lyžíc,mixovacia lopata na miešanie betónu
$ Autodoprava- nákladné vozidlá s hydr.rukou
$ Prenájom - pristavenie kontajnerov
$ Odvoz sute, dovoz zeminy, kameniva
$ Prenájom stavebnej mechanizácie - náradia
$ Prenájom lešenia a stojok

52-0064-1

AKCIA:

noviny se 21-35
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služby
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Občianska
riadková
inzercia

• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby, sanita
• jadrové vŕtanie
• výstavba RD

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám auto Škoda
120, motorku 140.Tel.
0907276042
»Predám
motocykel
CORADO. Holíč. Tel.
0346682301

obklady, dlažby,
rekonštrukcie
domov a bytov

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
Tel.: 0907 211 797

0905 242 263
vladimirplesa63@gmail.com

www.hydroizolacie-senica.sk

41-05

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

63-123

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

MURÁRSKE
PRÁCE

63-121

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

16-01

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA
DOHODA.Tel. 0908205521
»Kúpim starý PIONIER
JAWA 05, JAWA 20, JAWA
21, MUSTANG, MOPED
STADION, JAWA 90 ROADSTER, CROSS SIMSON
ENDURO ELECTRONIC aj
pokazené nekompletné,
platím ihneď, PONÚKNITE. Tel. 0915215406

63-61

02 AUTO-MOTO / iné

63-0009
63-07

Murárske práce
0904 259 971

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

06 POZEMKY / predaj

63-12

05 DOMY / predaj

41-14

41-0006
63-13

»Dám do prenájmu
2-izb. byt v BA, Ružinov,
Mierová, 580 € vrátane
energií, voľný od októbra.Tel. 0904896123
»Dám do prenájmu 1izbu
v RD, v Skalici, zariadená
+ internet, cena dohodou.Tel. 0908648471

*$5Èä29e%5È1<

07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ

ERPRQWVN



63-03

63-08

»Predám staršiu zachovalú sedačku. Tel.
0908956836

Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

AKCIA na farebné zákryty

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA September 2021
1-hrob od 1390€ •2-hrob od 1690€
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

noviny se 21-35
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0910 902 635•0905 323 022

63-0018

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

41-27
41-0007

»Predám 4 - ročnú červenú kravu, 1x otelenú,
pripustená, dojí 7 l na
1 podoj, cena: 700€,
Chvojnica. Tel. 0911 850
747
»Predám 100 kg pšenice
a kukurice, po 15 eur. Tel.
034 662 02 02
»Predám HUSI živé aj
očistené, KOPČANY. Tel.
0903572514
»Predám alebo prenajmem záhradku v
Holíči, vinohrad, stromy.
Tel. 0346682301

www.kamenarstvo-bocan.sk

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

práCa

seniCko
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We pioneer motion

Pre náš závod v Skalici hľadáme
nových kolegov na pozíciu Operátor výroby
(brúsenie, sústruženie, montážne pracoviská)
Váš profil:

Tešíme sa na vás

•
•
•
•

Uchádzať sa o pracovnú pozíciu
môžete cez kariérnu stránku Schaeﬄer
https://jobs.schaeﬄer.com/ alebo na
Profesia.sk, prípadne Kariéra.sk

vzdelanie ukončené min. výučným listom
možnosť pracovať na 3-4 zmeny
zodpovedný prístup, spoľahlivosť
zmysel pre tímovú prácu

Ponúkame:
• stabilné zamestnanie
• nástupná mzda brutto 900 € (so zmenovými
príplatkami od 1 014 € brutto)
• ďalšie príplatky a ﬁnančné bonusy,
13. a 14. plat
• doplnkové dôchodkové sporenie 3%
• každoročná valorizácia miezd
a prehodnocovanie príplatkov
• odmena za zlepšovacie návrhy
• zaujímavý sociálny program

Môžete sa informovať aj telefonicky
na tel. číslach +421 34 6961513 alebo
+421 34 6964459.

Prijmeme do výroby aj brigádnikov.
• ponúkaná mzda 5,50€/ hodina
• práca v 3 zmennej prevádzke

41-26

www.schaeﬄer.sk

noviny se 21-35
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zdravie / služby
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»Sympatická 55 R hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel. 0944724181

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SE 13 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov a podľa
vlastného výberu!

PALIVOVÉHO
DREVA

63-23
63-67
63-10

10% ZĽAVA

449 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

Skalica, ul. Horská

0902 624 774

Stačí zavolať a my vás navštívime. www.kamenarstvostapav.sk

NOVINKA:

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

BRIKETY
z tvrdého dreva
0918 645 802
0907 784 324

399 €

2300

16 ZOZNAMKA

VÝROBA A PREDAJ

800
1500

15 HĽADÁM PRÁCU

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
1500

»Kúpim striebornú jedľu,
strb.smrek, tuju menšieho vzrastu k zrezu.Tel.
0904453311
»Darujem za odvoz rohovú sedačku, stolík.Tel.
0949681109

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

41-05

14 RôZNE / iné

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

Príďte sa presvedčiť
NAŠA FIRMA MÁ 30 ROKOV
BOHATÉ SKÚSENOSTI

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

INZerCIA

Vystavené sú nové druhy materiálu. Najlepšie ceny v Skalici a okolí.

0905 915 033

41-0036

»Predám
zväčšovák
OPEMUS 5a s príslušenstvom.Tel. 0902649375
»Predám FARMAR BRÁNY A VYORÁVAČ zemiakov za traktor, volať po 15.00HOD. Tel.
0903960448

Sťahovanie + vypratávanie
Preprava tovaru do 3,5 t
Kontakt: 0904 259 971

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIOAKTÓBER

R–
SEPTEMBE 021
2

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

●
●
●
●
●

seriózne, kv
alitne,
bez zá

lohy
Nové pomníky - žula, terazzo
doprava ZD ,
ARMA
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

noviny se 21-35
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13 RôZNE / predaj

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

1500

12 DEŤOM

Škola už sa rozbieha naplno, vaše dené nápoje,“ priblížila Hamade.
Deti podľa odborníčky potrebujú
dieťa v akomkoľvek školopovinnom, ale aj stredoškolskom veku je aj rýchle kalórie, sladkosti deťom nie
potrebné denne vybaviť desiatou. je potrebné úplne zakazovať, no upredPripomínajú to odborníci.
nostniť by sa mali kvalitné výrobky,
napríklad cereálne keksíky, sušené
Desiata je dôležitá súčasť stravo- ovocie či tyčinky s vyšším obsahom
vacieho režimu dieťaťa. Má tvoriť asi kakaa. Dôležité je, aby si dieťa osvojilo
15 percent z denného príjmu energie. správne stravovacie návyky, tvrdí Jana
V súvislosti so začiatkom školského Hamade. Ich súčasťou je i dodržiavanie
roka to uviedla vedúca sekcie ochrany približne rovnakých časových intervaa podpory zdravia a špecializovaných lov na jedlo.
činností Úradu verejného zdravotnícMimochodom, vedeli ste, že prítva Jana Hamade.
jem tekutín môže ovplyvniť prospech
„Kvalitná desiata pre školáka má vašej ratolesti? Mozog tvorí až z 85 perobsahovať celozrnné pečivo, nátierku, cent voda. Schopnosť sústrediť sa, tvoprípadne syr, porciu ovocia, zeleniny a rivo premýšľať a rýchlo riešiť problémy
kvalitný nápoj. Pre detský organizmus tak vo veľkej miere závisí od toho, či má
vo vývoji je veľmi dôležitý dostatok hlava malého študenta k dispozícii dovápnika, preto by mali byť súčasťou statok tekutého „paliva“. Tak neyabúdesiaty mlieko, najmä probiotické a dajte ani na jeho „pitný režim“.
acidofilné výrobky, jogurty a syry,“
informovala Jana Hamade. Ak dieťa
trpí intoleranciou laktózy, prípadne
mliečnej bielkoviny, podľa Hamade sa
majú rodičia poradiť s lekárom o potravinách, ktoré sú pre dieťa vhodné.
Z ovocia a zeleniny je podstatné
striedať druhy, ktoré má dieťa rado. Odborníčka upozorňuje na to, že sa nemá
zabúdať na nápoj pre školáka. Podľa
Hamade je najzdravšia čistá voda.
„Striedajte ju s nesladeným čajom, domácim sirupom, čerstvými šťavami,
alebo nesýtenou minerálnou vodou.
Nevhodné sú energetické a rôzne sla» Zdroj: ÚVZ

16-0039

11 HOBBY A ŠPORT

Nezabúdajte dať deťom desiatu

41-0014

»Predám špendlíky slivky, cena dohodou.
Tel. 0908956836
»Predám kamerunské
ovce, staršie aj mladšie
kusy, pri väčšom odbere
zľava. Cena dohodou.
Tel. 0911480711
»Predám 5 a 10 litrovú
kovovú fľašu na postrek
viniča a stromov. Tel.
0902649375
»DARUJEM za odvoz
šáchor-papyrus 2 veľké kvetináče aj jednotlivo, SI. Tel. kontakt
0911128946

Najčítanejšie regionálne noviny
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie terás

rámové
bezrámové

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

10.
9. 2

splátky od 99 €

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček| Možnosť splátok s 0% úrokom

63-06

0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

63-36

splátky od 98 €

021

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

Frézovanie

komínov

16-0001

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ
ER

10-0007

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

PROGRAM KINA

NON STOP

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk
NON STOP

16-0010

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

SKALICA

SOBOTA 04.09.2021
Labková patrola vo filme 13:20, Baby šéf: Rodinný podnik 13:50, Dračia krajina 14:00, Baby šéf: Rodinný podnik
15:30, After: Tajomstvo 16:00, Labková patrola vo filme
16:10, After: Tajomstvo 18:00, Večierok 18:10, Známi neznámi 18:20, Prvok, Šampón, Tečka a Karel 20:10, Shang-Chi:
Legenda o desiatich prsteňoch 20:20, Vtelenie zla 20:30
NEDEĽA 05.09.2021
Labková patrola vo filme 13:20, Baby šéf: Rodinný podnik 13:50, Dračia krajina 14:00, Baby šéf: Rodinný podnik
15:30, After: Tajomstvo 16:00, Labková patrola vo filme
16:10, After: Tajomstvo 18:00, Večierok 18:10, Známi neznámi 18:20, Prvok, Šampón, Tečka a Karel 20:10, ShangChi: Legenda o desiatich prsteňoch 20:20, Vtelenie zla
20:30
PONDELOK 06.09.2021
Baby šéf: Rodinný podnik 15:30, After: Tajomstvo 16:00,

noviny se 21-35
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Labková patrola vo filme 16:10, After: Tajomstvo 18:00,
Večierok 18:10, Známi neznámi 18:20, Prvok, Šampón,
Tečka a Karel 20:10, Shang-Chi: Legenda o desiatich
prsteňoch 20:20, Vtelenie zla 20:30
UTOROK 07.09.2021
BABSKÁ JAZDA: Jedine Tereza 18:00
Baby šéf: Rodinný podnik 15:30, After: Tajomstvo 16:00,
Labková patrola vo filme 16:10, After: Tajomstvo 18:10,
Známi neznámi 18:20, Prvok, Šampón, Tečka a Karel
20:20, Vtelenie zla 20:30, Shang-Chi: Legenda o desiatich prsteňoch 20:40
STREDA 08.09.2021
Baby šéf: Rodinný podnik 15:30, After: Tajomstvo 16:00,
Labková patrola vo filme 16:10, After: Tajomstvo 18:00,
Večierok 18:10, Známi neznámi 18:20, Prvok, Šampón,
Tečka a Karel 20:10, Shang-Chi: Legenda o desiatich
prsteňoch 20:20, Vtelenie zla 20:30

okná a dvere, služby
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

INZerCIA

BEZ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

KONTAJNERY

CENY
OKIEN

LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU
INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

PLYNOVÉ KOTLY

DESTILA

ARMA

spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426

Plynex, Kátlovce 2
0905 908 867, 033/5576 143

ŠTEFANOV
16-01

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

0908 979 377
AKCIA

0905 232 510
jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

noviny se 21-35
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Predajňa: Trnava
Rybníková 14 • 0905 160 148

08-0 TT23

KONKURENÈNÉ

16-0041

AKCIA

16-0174

najlepšie
ceny
v regióne

zdravie, práCa

seniCko
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OČNÁ OPTIKA

41-82

Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica
Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky

Máme radi deti !!!

  

-100 €

    

ZĽAVA

Zelinu si môžete
objednať aj telefonicky na:

na detský
rám cez
VšZP

  

10-01

Problémy so spánkom? Pomôcť môže CBD
porúch. Tie majú často psychologický pôvod.
Insomnia je podľa platformy Harvard Health
Publishing bežná pre viac ako polovicu ľudí s
úzkosťami.
CBD pomáha regulovať náš nervový systém,
a preto tiež pôsobí ako balzam na úzkosti či
iné psychické problémy. Prirodzene, s „pokojom v duši“ sa zvyšuje šanca, že sa človeku
zlepší kvalita spánku. Potvrdzuje to aj niekoľNajčastejšie ide o insomniu alebo nespa- ko štúdií.
vosť, ktorá spôsobuje ťažkosti so zaspávaním,
prejavuje sa prerušovaným spánkom či skorým prebudením. Vniká najmä v stresovom
období, pri nadmernom toku myšlienok alebo
zvýšenej citlivosti na vonkajšie prostredie.
Kvalitný spánok je základným predpokladom telesného a duševného zdravia. Sedem
až desať hodín spánku denne telu dodá potrebnú energiu, posilní imunitu a regeneruje
svalstvo. Zdravý spánok však nie je pre každého samozrejmosťou, spánkovými poruchami
môže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpieť až tretina ľudí na planéte Zem.

Nespavosť je problém, ktorý možno v mnohých prípadoch riešiť prírodným spôsobom,
a tým zmierniť vedľajšie účinky dlhodobého
užívania liekov na spanie. Z niektorých štúdií
vyplýva, že z dlhodobého hľadiska sú nefarmakologické postupy pri boji s nespavosťou
efektívnejšie.
Jedným z týchto prírodných spôsobov je užívanie kanabidiolu (CBD), látky získavanej z
konopy siatej. V súčasnosti sa o účinkoch CBD
v našom tele stále učíme. Mnoho experimentov však preskúmalo jeho nepriame účinky na
náš endokanabinoidný systém (EKS), ktorý v
tele reguluje dôležité funkcie, napríklad náš
nervový či hormonálny systém.
Vzťah medzi CBD a spánkom
Vďaka nepriamej stimulácii EKS dokáže
CBD zmierniť aj niektoré príčiny spánkových

Foto: freepik / jcomp

+ príplatky a 0%ME/Y

7,recepcia@aii.sk

CBDexpert

Ďalšími príčinami nespavosti môžu byť bolesti. Podľa niekoľkých výskumov CBD pôsobí protizápalovo a dokáže zmierniť bolesť pri
migréne či reume. Vďaka tomu nepriamo reguluje aj náš spánkový cyklus.
Ako CBD vnímajú jeho užívatelia mimo
štúdií? Skúsenosti opisuje Pavol Remiaš z
Bratislavy: „CBD vo forme oleja používam
nepravidelne pred spaním. Účinkuje na mňa
uvoľnením tela, svalov, spomalením dýchania
a asi aj istým nervovým uvoľnením. Opadne
stres a rušivé myšlienky a ľahšie upadnem do
kvalitnejšieho regeneračného spánku.“
Napriek rastúcemu dopytu po CBD, podľa
Mayo Clinic doktori neodporúčajú používať
látky na zlepšenie spánku dlhodobo. Hoci
CBD môže efektívne doplniť či dokonca nahradiť syntetické lieky, najúčinnejší spôsob, akým
nespavosť zmierniť, je odstránenie možných
príčin nespavosti.

V roku 2019 sa výskumníci pre odborné peDávkovanie
riodikum Permanente Journal snažili zistiť, či
CBD dokáže redukovať nespavosť a úzkosti. Zo
Zatiaľ čo pacienti s nespavosťou by mali CBD
72 ľudí 47 pociťovalo úzkosť a 25 malo slabý
spánok. Každý z nich užil 25 miligramov CBD užívať niekoľko hodín pred spaním, tí, ktorí trkaždý deň. Už po prvom mesiaci vyše 79 per- pia nadmernou únavou, ho môžu užiť ráno po
cent z nich zhodnotilo, že pociťujú menej úz- prebudení.
kosti a 67 percent zaznamenalo lepší spánok.
Aby CBD čo najefektívnejšie ovplyvnilo váš
Štúdia z roku 2016 zas hodnotila účinky CBD spánok, odporúča sa pravidelné dávkovanie
na 10 ročné dievča s úzkosťou a post-trauma- vo forme olejov, tinktúr, gélových kapsúl. Optickým stresom. Popri užívaní farmaceutic- timálna dávka závisí od jednotlivca, odporúča
kých liekov CBD pôsobilo ako doplnok, ktorý sa začať s 20 mg denne hodinu pred spánkom.
priniesol okrem poklesu úzkosti zlepšenie Pokiaľ sa efekt nedostaví do dvoch týždňov,
dávku môžete zvýšiť.
kvality a dĺžky spánku.
» red.
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5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

20% CBD olej
0

63,0

45

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
k ac c
a
,k
a ka

a
ac
ak u
au a
i k

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

a

a
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b
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33-0063

www.oftalens.sk

94-0093

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

t36Ǝ/Å13"$07/¶,o ûIPECSVUUP PTPCOÏ
PIPEOPUFOJFEPWâÝLZ ûIPECSVUUP

Základná zložka mzdy
-FUOáúESžCacJFTUaLPNVOJLÈcJíWBSaUJTlaWF

Info v optike

0903 992 874

zemiaky : 0,40 € / kg
cibuľa : 0,40 € / kg
mrkva : 0,50 € / kg

32-0118

0908 979 377

Miesto predaja:
Sobotište - areál družsta Samuela Jurkoviča
od PONDELKA do PIATKU
v čase od 8:00 do 16:00 hod.

práCa

10

Najčítanejšie regionálne noviny

PRÁCA V SENICI
na dvojzmennú prevádzku

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru na pozíciu

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV
Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 623 €)

Náplň práce:

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka) t
t príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú
a 4-zmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu) t 13., 14. plat
t sociálny program t stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 €
za obed t príspevok za dochádzkutQSíspevok na DDS t odmeny za
zlepšovateľské hnutie t odmeny pri pracovných jubileách
t odmena za nájdenie nového zamestnanca

bicyklov, prípadné donastavenie jednotlivých
komponentov – mechanických aj elektrických
- upozornenie na opakované chyby konkrétnych
pracovníkov, prípadné názorné predvedenie
bezchybnej montáže

0908 979 377

2EěÕEHQØ]EHUMDEėNY{ç5
8E\WRYDQLHD{GRSUDYD]GDUPD

Viac na 0949 016 616 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).
Jobbees - tradičné zárobky u tradičních partnerov

Výročia a udalosti
loď Mayﬂower sa s prvými osadníkmi vydala na cestu do Nového sveta

6. septembra 1620

08-0031 TT35

Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný čistý zárobok pracovníka 1220 Kč/deň (cca 45 €) a VIAC, t.j cca 54.000 Kč čistého/2 mesiace
(výplata v hotovosti). Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu.
Práca trvá podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 10
hod., pracuje sa na úkol! Strava za symbolický príspevok, alebo poskytujeme
stravné. Zálohy každý týždeň. Nástupy od cca 12.9.2021.

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti Bike Mate s.r.o., Dlhá 248/43,
905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov.
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h
e-mail: mokosak@dema.sk

hľadá na plný úväzok pre dvoj-smennú prevádzku
spolupracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou
(invalidných dôchodcov) na manuálne jednoduché
práce ako: montáž, balenie a výstupná kontrola.
Záujemcovia o prácu sa môžu hlásiť
na email: zamestnanie.skalica@gmail.com

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Holíči

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

PRÁCA V SENICI
Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

OPERÁTOR/KA
AUTOMATICKEJ LINKY
MALACKY

PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
V BICYKLOVEJ VÝROBE

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk

Ponúkame:
- Základná hrubá mesačná mzda 739,- EUR
+ výkonnostné prémie
- Začiatok pracovného pomeru - ihneď
- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- Možnosť profesného rastu
- Nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- Príjemný kolektív

10-0009

balenie komponentov pre nábytkársku
spoločnosť • DOPRAVA ZDARMA smer: Senica,
Skalica, Kúty, Vysoká pri Morave • práca na
12 h zmeny • mzda 5,31 €/h bru�o (po 3 mes.
navýšenie na 5,53 €/h bru�o) + príplatky +
bonusy • stravné lístky 3,83 €

Požiadavky:
- Zodpovedný prístup k práci
- Ochota a chuť pracovať
- Práca vhodná aj pre ženy

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Skalici
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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0800 500 091

85_0655

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:
36-0002

41-0034
41-34

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,
905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov.
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h
e-mail: mokosak@dema.sk

Chránená dielňa DvS prevádzka: Skalica,
Vrchovskeho 2 (pod hasičmi, v prednej časti je ELIT)

41-81

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

personalne@grafobal.sk

41-0005
41-34

Ponúkame:
- Základná hrubá mesačná mzda 1.000,- EUR
- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- Možnosť profesného rastu
- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- Príjemný kolektív

Prosím kontaktujte nás na

práCa

seniCko
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PRIDAJTE SA DO TÍMOV
V PROTHERM PRODUCTION
V SKALICI
Veľký európsky výrobca kotlov hľadá:
operátorov a operátorky na montáž kotlov
tISVCÈNFTBĲOÈN[EBoå
tQSÈDBWIPEOÈBKQSFÝUVEFOUPW
BLPMFUOÈCSJHÈEB
skladníkov a skladníčky s praxou
tISVCÈNFTBĲOÈN[EBoå
nástup je možný ihneď

63-99

Informujte sa osobne v závode
Protherm Production, ul. Jurkovičova 45
v Skalici (pon. – pia.: 8.00 – 15.00 hod.),
telefonicky: 034/69 66 272
alebo mailom: ivana.matulova.ml@protherm.sk

Spoločnosť DANEX Slovakia, s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

Operátor automatovej výroby

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na špecializované pozície:

• strojmajster (tlačových, výsekových, lepiacich
a kašírovacích strojov)

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 4,90 €/hod. + prémie, automatový príplatok

Mzda po zapracovaní od 900 € do 1700 € (z toho základná zložka mzdy 650 €)
Požadujeme: stredoškolské technické vzdelanie v odbore polygrafia alebo
strojárstvo

N á s tu p n á m zd a
o d 9 0 0 € v č is to m

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka) •
• príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú
a 4-zmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu) • 13., 14. plat
• sociálny program • stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 €
za obed • príspevok za dochádzku • príspevok na DDS • odmeny za
zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách
• odmena za nájdenie nového zamestnanca

Požiadavky:
• SOU s technickým zameraním je výhodou, avšak nie je podmienkou
• prax v strojárskom alebo príbuznom odbore je výhodou, avšak
nie je podmienkou
Ponúkame:
• príplatky nad rámec zákona (nočný a za prácu vo sviatok)
• každoročné zvyšovanie miezd
• dochádzkový bonus
• vernostná odmena za odpracované roky
• doplnkové dôchodkové sporenie
• príspevok na stravovanie
• stabilné zamestnanie v spoločnosti s 21-ročnou tradíciou
• ďalšie beneﬁty

Nádražná 33, Skalica 909 01
výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou
prijme do zamestnania nasledujúce profesie
Pracovník do výroby: Brúsič nastavovač
- stredoškolské vzdelanie v odbore - výučný list
- prax v strojárstve,
- manuálna zručnosť mzda 800€ Btto
Pracovník do výroby: Operátor vo výrobe - montáž
ložísk, značenie ložísk, balenie
- stredoškolské vzdelanie v odbore - výučný list
- manuálna zručnosť mzda 700€ Btto
Kvartálne prémie, ročné odmeny, vernostné,
dochádzkový bonus, zamestnanecké benefity

Pre bližšie informácie volajte +421 907 677 948
director@ake-bearings.sk

noviny se 21-35
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www.ake-bearings.sk

63-43

Výročia a udalosti
pri leteckom nešťastí zomrelo 26 hráčov a realizačný tím hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ, vrátane Pavla Demitru

7. septembra 2011

034 6967330, 0914 222 739

AKE Skalica s.r.o.

41-20

Svoj životopis spolu s priloženou žiadosťou zasielajte na adresu:
DANEX Slovakia s.r.o., Dr. G. Schaeﬄera 2, 909 01 Skalica,
prípadne mailom: info@danexsro.sk
alebo nás kontaktujte priamo na tej istej adrese.

personalne@grafobal.sk

41-0016

Prosím kontaktujte nás na

zdravie / sluŽBY
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OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD GALANTA

MUŽI - ŽENY - PÁRY ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

0800 500 808
0800 500 909

47-091

NABOR@PROJOB.SK
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

������������������������

OPERÁTOROV
VÝROBY

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

do Mikulova, Opavy a Ostravy.

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

87-0012

34-0002-1

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

�����������������
 0911 478 509
 ����������������������

85_0654
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